INFORMACE A POKYNY
2. závodu Jihomoravské ligy a 40. ročníku Poháru ADASTu
14. duben 2018, Řícmanice
Centrum závodu:
Řícmanice, areál koupaliště
Hlavní funkcionáři závodu: ředitel:
Antonín VĚŽNÍK
hlavní rozhodčí:
Karel TRUHLÁŘ
stavitel tratí:
Jiří PROCHÁZKA R2
Složení jury:
bude oznámeno v centru závodu
Prezentace:
od 9.00 až 10.00 h v centru závodu
dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů
za půjčení SI čipu poplatek 40 Kč, při jeho ztrátě je nutno uhradit 750 Kč
Popisy kontrol:
odběr formou samoobsluhy v centru závodů
Mapa:
Prosba lesa
1:15 000 pro kat. H/D18, H/D21C, H21D, H/D35, 1:10 000 ostatní
interval vrstevnic 5 m, stav březen 2018, mapoval Karel Truhlář, formát A4,
laserový tisk na vodovzdorném papíru
Zvláštní značky použité na mapě mají následující význam:
zelený × vývrat
hnědý × plošinka
černý × zvláštní umělý objekt
zelený o výrazný strom
Popis terénu:
průběžný les porostově pestrý, hustá síť komunikací, kopcovitý
Převlékání závodníků:
výhradně mimo kryté prostory, dobrá možnost pro stavbu oddílových tunelů
Vzdálenost z centra na start: 1 100 m, převýšení 75 m, značeno modrobílými fáborky
Vzdálenost centra a cíle:
750 m
Start prvních závodníků:
000 = 10.30 h, intervalově
V kategoriích HDR a P lze startovat v libovolném čase – je vás ale
hodně a musíte se nějak rozumně dohodnout
Použitý systém ražení:
elektronický SportIdent
Odebírání map v cíli:
nebude, spoléháme na dodržování fair play
Časový limit:
dospělí 150 minut, ostatní 90 minut
Uzavření cíle:
po průchodu posledního závodníka, nejpozději v 15.00 h
Předpokládané časy vítězů kategorií:
dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Protesty:
protest proti regulérnosti průběhu závodu doložený vkladem 200 Kč přijímá
hlavní rozhodčí na adrese Plotní 15, 679 04 Adamov
Občerstvení závodníků:
na trati kat. H18, H/D21C a H35 samoobsluhou z PETek na kontrole
(blíže piktogramy),
v cíli 0,5 litru balené neperlivé vody
Umývání:
v umyvadlech v centru
Záchody:
omezené možnosti v centru
Parkování vozidel:
V obci je nedostatek parkovacích míst, dbejte pokynů pořadatelů.
Začneme v ulici vedoucí ke koupališti, pak po hlavní cestě podél fotbalového hřiště až po parkoviště u kluziště, Následně se bude pokračovat
v bočním údolí, jímž povede cesta z cíle. Žádáme vás, abyste parkováním nebránili výjezdům aut místních obyvatel z jejich pozemků.
Důležitá omezení:
1. Nevstupujte na plochu blízkého fotbalového hřiště, v zimně dostala
zabrat a ještě se z toho nevzpamatovala.
2. Na koupališti nechte na pokoji dětské hrací prvky (houpačky,
skluzavky, lanová pyramida …) a nevstupujte do bazénů, k tomuto
účelu nemáme areál pronajatý.
Občerstvení v centru:
nápoje (pivo, limo, káva), uzeniny, pečivo, snad i něco sladkého
Vyhlašování výsledků:
od 13.30 h, u dětských kategorií, zbytek jen vítězové
Správný směr v lese přejí pořadatelé z Adamova

